
Quỹ Vay Khởi Nghiệp Colorado

Tổng quan
Loại: Các khoản vay
Cho: Các doanh nghiệp nhỏ
Số tiền: 31,35 triệu dollar khả dụng
Thời gian đăng ký: Thời gian đăng ký sẽ bắt đầu vào cuối năm 2021
Ban OEDIT: Tài Trợ và Sáng Kiến Kinh Doanh

Quỹ Vay Khởi Nghiệp Colorado (Colorado Startup Loan Fund) cung cấp các khoản vay và tài
trợ nhỏ cho các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ ở Colorado nào cần vốn để mở, mở lại,
hoặc tái cơ cấu một doanh nghiệp, và những ai không thể vay từ các bên cho vay truyền thống.
Đây là quỹ vay tuần hoàn, có nghĩa là tiền sẽ được sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các doanh nhân
mới khi các khoản vay được hoàn trả.

Mặc dù có những nỗ lực đáng kể để hỗ trợ các doanh nghiệp hiện hữu bằng những nguồn lực
tài chính trong đại dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Do đó, có cơ
hội để mở doanh nghiệp mới để đáp ứng nhu cầu đang trở lại và nhu cầu mới. Các doanh nhân
nào đã nộp đơn xin phá sản hoặc đóng cửa vì COVID-19 có thể không tái nhập thị trường được
vì có điểm tín dụng thấp hoặc những tác động tài chính khác liên quan đến đại dịch. Quỹ này hỗ
trợ thành lập doanh nghiệp mới và tái cơ cấu các doanh nghiệp hiện hữu để hoạt động trên thị
trường ngày nay.

Chi tiết về chương trình bao gồm điều kiện tham gia và quy trình đăng ký đang được xác định.
Quy trình đăng ký sẽ bắt đầu vào cuối năm 2021. Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email về
OEDIT để biết tiến triển của chương trình.

Quỹ này sẽ tập trung vào:
● các doanh nghiệp hiện hữu nào cần tái cơ cấu, tái xác định mô hình kinh doanh của họ,

hoặc tái vốn hóa vì đại dịch COVID-19
● các doanh nghiệp mới lấp những chỗ trống để lại trong cộng đồng hoặc trong ngành bởi

các doanh nghiệp đóng cửa vì đại dịch COVID-19
● các doanh nhân nào đã gặp tổn thất tài chính hoặc các tác động khác của đại dịch

COVID-19 có thể làm cho họ không thể nhận được vốn thông qua các nguồn truyền
thống

● những người gặp rào cản trong việc tiếp cận vốn từ các nguồn truyền thống



Chúng tôi đang hợp tác với các bên cho vay phi lợi nhuận dựa trên sứ mệnh và các tổ chức tài
chính phát triển cộng đồng (CDFI) để quản lý chương trình. Lợi ích của việc hợp tác với các tổ
chức này là họ:

● thường cung cấp tín dụng trong trường hợp những giới hạn bảo hiểm và mức vay của
ngân hàng bình thường dẫn đến các bên cho vay truyền thống không thể cho vay

● có các lựa chọn hoàn trả và tái cơ cấu linh hoạt hơn
● cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn và tầm vươn phủ sâu hơn đến các cộng

đồng chưa được phục vụ đầy đủ so với các bên cho vay truyền thống
● dựa trên sứ mệnh, do đó lãi suất và lệ phí của họ thấp hơn so với của các bên cho vay

dựa trên thẻ tín dụng hoặc tiền lương
● hỗ trợ phát triển kinh tế cho các nhóm đối tượng và doanh nghiệp không thể tiếp cận

các nguồn vốn truyền thống

Cung Cấp Ý Kiến để Phát Triển Chương Trình


